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چکیده
بحران های طبیعی قابل پیشگیری نیستند ،اما میتوان با تکیه بر فنوون مهندسوی و نووآوریهوای علموی ،میوزان خسوارتهوای
بهوجودآمده در بخش مالی و جانی آن را بهشدت کاهش داد .بخشهای زیادی از ایران از جمله مناطق حادثوهخیوز در جهوان
محسوب میشود که نیازمند توجه خاص قبل از وقوو بحوران اسوت .اسوتان چهارمحوا و بختیواری بوا توجوه بوه موقعیوت
جغرافیایی و شرایط اقلیمی خاص آن از جملۀ این مناطق است که مکانیابی اسکان اضطراری وقو سویالب در ایون اسوتان را
بااهمیت میکند .در تحقیق حاضر از روش مبتنی بر تدوین پرسشنامۀ محققسواخته و بررسوی اسوناد کتابخانوهای و مود هوای
آماری استفاده شده است .بنابراین ،با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPمکانهای ایمن هنگام وقو سویالب
و آمادهسازی معیارها و زیرمعیارهای موجود شناسایی شد .سپس ،با استفاده از اطالعات آماری فازی -سلسلهمراتبوی ()FAHP
مقادیر ارزش هر یک از معیارها و زیرمعیارها مشخص شده و وزن نهایی محاسبه شوده و نقشوههوای مربوطوه در محویط

GIS

برای نمایش هرچه بهتر تهیه و تدوین شد .نتوایج بوهدسوتآموده نشوان داد شوهرکرد کمتورین میوزان خطرپو یری را در بوین
شهرستانهای استان در اختیار دارد و بهترتیب ،شما و شما شرق بروجن ،ارد و قسمتهای مرکزی و جنوب کوهرنو

و

قسمتهای شمالی لردگان ایمنی بیشتری نسبت به قسمتهای شمالی شهرستان دارند.
کﻠیدواژگان :اسکان اضطراری ،سیالب ،مدیریت بحران.AHP ،GIS ،

 نویسندۀ مسئول

Email: zazizi@srbiau.ac.ir
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مقدمه
بللای طبیع لی سللیاب مضللت بسللیار زی لادی در تختیللب
زیتساختها ،سامانههای رتباطاتی ،محصوال زر عی و د مهلا،
ماک و د ر ییهای متدم د رد .بت سلا یافتلههلای موجلود،
بیش ز  5هز ر متگومیت در جهان بت ثت سلیابهلای رخد ده
در جهان بوده ست .قتن بیسلت و یملا ز من لت بسلیاری ز
صاحبن ت ن قتن بحت نهلا نامیلده ملیشلود [ .]1مشلما
زیستمحیطی ،حو دث صلنعتی ،حلو دث طبیعلی ،معضلا
جتماعی و آشلوبهلای سیاسلی ویژگلیهلای پایلد ر حیلا
جمعی بشت در ین قتن ر تشمیل د ده ست .بایای طبیعلی و
عدم تو نایی مناسب دولتهلا در ماابهله بلا یلنگونله حلو دث
طبیعی و ر ئلۀ خلدما الزم بله ملتدم ،موجلب شلده سلت
شهتوند ن در معتض ین آسلیبهلا و آثلار مخلتب آنهلا قلت ر
گیتند [ .]2هت چند در دهههلای گذشلته بلا پیشلتفت د نلش
بشتی ،د نشمند ن بله چولونوی پیلد یش یلن پدیلدههلا بله
صور عهمی پی بتده ند و چولونوی وقلو آنهلا و پیاملدهای
ناشی ز آن ر مورد بترسی قت ر د ده ند ،ما هنوز ها بشت قلادر
به جهوگیتی و مااومت در بت بت ینگونله رخلد دهای طبیعلی
نیسللت [ .]3در بسللیاری ز مللو رد د نللش للافی بلله من للور
پیشبینی دقیق و عهمی ز لح ۀ وقو و قلدر یلن وقلایا ر
ند رد و فاط پس ز وقو ینگونه بایا ،با ستفاده ز روشهای
عهمی قد م به تجزیهوتحهیل آنها می ند [ .]4شلهتها نیلز بله
عنو ن یک ممان تجما بلت ی جمعیلت نسلانی ز وقلو یلن
بایای طبیعی جد نیستند و بایلد چلاره ندیشلیهلای جلدی
بت ی اهش آسیبپذیتی یلن سلمونتواههلا در بت بلت بایلای
طبیعی صور پذیتد .متوزه نیازهای شهتی و تااضای مسمن
و مهاجت روستاییان به شهتها باعث رشلد و توسلعۀ بلیش ز
حد شهتها بهخصوص شهتهای بزرگ شده ست .بلیتلوجهی
به ممانیابی صحیح شهتها ،رشد و توسعۀ شهتها و همچنلین،
عدم بتنامهریزی الزم بت ی جهلوگیتی ز رشلد لجلامگسلیختۀ
شهتها ،مسائل و مشما فت و نی ز ن ت مصونیت شلهتها بله
بللار آورده سللت .یللن رونللد سللبب شللده سللت شللهتها روی
مسیلهای صهی گسلها و یا در حتیا رودخانهها و مسلیلهلا
گستتش یابند [ .]5ین ملت خلود ملیتو نلد موجلب تشلدید
آسیبپذیتی و فز یش زیانهای ملالی و جلانی ناشلی ز یلن
وقایا باشد .حایات ین ست ه بازتابهلای سلمونتواههلای
نسانی در ماابل ین سو نح طبیعی ست ه فاجعه میآفتینلد
[ .]6اهش آسیبپذیتی محیطهلای شلهتی له ز فلز یش
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جمعیت نیز بتخورد رنلد نیلاز بله مطالعله د رد ،بنلابت ین بایلد
بتنامهریزیهای الزم نجام شلود و ملدیت ن تلد بیتی ر تخلا
نند [ .]7به همین من ور ،تحایق نونی در مایا محهلی و
در سطح ستان چهارمحلال و بختیلاری بلا هلدا مملانیلابی
محل سمان ضطت ی در زمان سیاب نجام شده ست.
پیشینۀ پژوهش
بلله طللور هلی ،پللژوهشهلای بللا موضللو تخهیله در شللت یط
ضطت ری به چهار جنبۀ صهی با عناوین تئلوری ،ملدلسلازی،
تصمیاگیتی و رزیابی ریسک تاسیا میشود .یمی ز هلد ا
ناشهبتد ری خطت سیاب ،رتاای قلد ما تخهیلۀ ضلطت ری
مناسب و ستیا بت ی سلا نان سلت .ملدل تخهیلۀ ضلطت ری
سیل بت ی بترسی زمان در دستت بلت ی تخهیله ،بله من لور
اهش خطت یا حتلی ز دسلت د دن زنلدگی ،آزملایش شلده
ست .تهیۀ بتنامۀ عمهیاتی شت یط ضطت ر ( )EAPیمی ز بلز ر
مها و مؤثت در بتنامههای مدیتیتی یمنی سیاب هلا هسلتند،
چت ه موقعیتهای ضطت ری بهوجودآمده ر به بهتتین شمل
مدیتیت می نند .در و قلا ،بتناملۀ عمهیلاتی شلت یط ضلطت ر
دستور لعمهی ست ه شلامل مجموعله قلد ما آملادگی در
بت بت بحت ن ،قد ما طی بحت ن و قد ما پس ز بحت ن ست.
در صورتی ه ین بتنامهها جت شوند ،خسار ها ر به حلد قل
رسانده و آثار ناشی ز خطت متتبط با جان نسانها و شت یط
منطاۀ بحت نزده ر اهش میدهند .بتلد جملابنلدی بلت ی
مطالعا نجامشده روی تخهیلۀ ضلطت ری آورده شلده سلت.
پس ز آن ،مطالعا نجامشده روی تصمیاگیتی چنلدمعیلاره
ر ئلله شللده سللت .در تحایا لی لله موحللدینی لا و هممللار ن
( )1334نجام د دند ،تهیۀ بتنامۀ عمهیاتی شلت یط ضلطت ر در
یت ن بت ی نخستینبار در ملورد سلد گهسلتان بترسلی شلد و
بتنامۀ عام هشد ر ،تخهیه ،نتتل خطلت و مد درسلانی بلت ی
ین سد آملاده و ر ئله شلده سلت [ .]8گنجله ی و همملار ن
( )1331به تعیین شاخصهای مؤثت بت تعیین مسیتهای ملد د
و نجللا و تخهیللۀ ضللطت ری در منللاطق شللهتی ز دیللدگاه
مدیتیت بحت ن پتد ختند [.]3
ارنمللا و حسللنز ده بلله پللژوهش در مللورد رزیللابی
زیتساختهای مدیتیت بحت ن و ر ههای ضطت ری شهت تمان
پتد ختند .یمی ز مهاتتین جنبههای طت حلی و بتناملهریلزی
شللهتی منطالله ی یجللاد و توزی لا مناسللب زیتسللاختهللای
مدیتیت بحت ن (شامل ر ههای ضطت ری ،مت ز جسلتوجلو و
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نجا  ،مت ز مد د و پزشمی ضطت ری ،فضای تخهیه و سلمان
و نی لز ت ل مین آب و آ وق لۀ ضللطت ری) سللت [ .]11هللدا ز
پژوهشی ه بت هیمیان و عنایتی نوآبادی در ین زمینله نجلام
د دند ،ر ئۀ یک مدل بت پایلۀ لولوریتا مورچولان بله من لور
پاسخگویی به مسئهۀ جستوجوی مسیت بهینه بلت ی تخهیله و
نتاال ستیا آسیبدیدگان حو دث ناگهلانی بله منلاطق ملن
زپلیشتعیللینشللده بللوده سللت [ .]11خیتطللال و هممللار ن
( )1333مطالعۀ بتناملۀ تخهیلۀ یملن محهله ی ر بله من لور
اهش ثتپذیتی ز سانحه بت ی محهۀ پارک الله تهلت ن نجلام
د دند .نتایج قابل ستنادی ز پژوهش آنها به دست آملد [.]12
فتقانی و هممار ن ( )1335بله بترسلی آسلیبپلذیتی شلبمۀ
معابت در زمان تخهیۀ ضطت ری در زلزلههای حتملالی منطالۀ
ثامن مشهد پتد ختنلد [ .]13پلژوهش صلور گتفتله توسلط
حسینز ده خانهست و محمدی به من ور تبیین بتناملۀ تخهیلۀ
ضطت ری  EEPدر معابت چهارسوق بلزرگ بلاز ر تهلت ن نیلز ز
دیوت پژوهشهایی ست ه در ین خصوص نجام شده سلت.
تحایق آسیبشناسلی مبهملان شلهتی در تخهیلۀ ضلطت ری
جمعیت در سال  1335توسط متعشی شوشلتتی و همملار ن
صور پذیتفته ست [.]14
دوناماه و همملار ن ( )2116طلی مطالعله ی قلد م بله
شناسایی مناطق ریسک سیاب در منطاۀ بیدجان تدند.
ین ار بت مبنای دغام د دههای چندمعیاره ز جمهه شیب،
تت ا زهمشی ،نو خاک ،چوالی جمعیت ،تلت ا زملین و
سیسللتا فاضللاب در بتنام لۀ  ArcGISبللوده سللت .ناش لۀ
ریسک سیاب نشان میدهد منلاطق تحلت خطلت زیلاد و
بسیار زیاد سیل  34درصدد ز منطاۀ مطالعهشده ر تحلت
پوشش قت ر میدهد .روش تحهیهی سهسلههمت تبلی ()AHP
ه به عنو ن یک تجزیهوتحهیل چندمعیلاره سلتفاده شلد،
ممللان دغللام چنللدین عنصللت ر بللا دو معی لار خطللت و
آسیبپذیتی بت ی رزیابی و ناشهبتد ری سیل فت ها لتد.
نتایج نشان د د منطاۀ بیدجان بهشلد در معلتض خطلت
سیل قت ر د رد [.]15
مسیتیابی تخهیۀ ضلطت ری یملی ز بز رهلای ساسلی
بت ی اهش خطت سیل سلت .در مطالعله ی له در سلال
 2117توسط مانهیووئز و هممار ن نجام گتفت ،ویژگیهای
سللتخت شللده ز د دههللای  LIDARبللت ی یجللاد شللبمۀ
دینامیمی متشمل ز ساختمانها و جادههلا سلتفاده شلده
ست [.]16
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جامتوسی و تود ( )2118مطالعلاتی در ملورد ریسلک
نجللام د دنللد .طاعللا در مللورد ریسللک بللت ی طت ح لی
بتنامههای مدیتیت ریسک سیل ضتوری ست .ین مطالعله
ز ولین تاشها بت ی یجاد یلک طلت تخهیلۀ ضلطت ری
سیل بت سا رزیابی خطت سلیل سلت .رزیلابی ریسلک
سیاب در حوضۀ رودخانله چلائو فت یلا ( )CPRBبله طلور
هازمان به عنلو ن نتیجله ی ز خطلت سلیل و ناشلههلای
آسللیبپللذیتی جتمللاعی تولیللدشللده توسللط فت ینللد
سهسللههمت تللب تحهیهلی -فللازی ( )FAHPو منطللق فللازی،
تجزیهوتحهیل شده ست [.]17
روش کار
منطقۀ مطالعهشده

محدودۀ مطالعه شده در پژوهش حاضلت ،سلتان چهارمحلال و
بختیاری ست .ین ستان ز جمهه بخشهای وهستانی فا
مت زی یت ن محسوب میشلود و در محلدودۀ جغت فیلایی 31
درجه و  3دقیاه تا  32درجه و  38دقیاۀ عتض شلمالی و 43
درجه و  31دقیاله تلا  51درجله و  26دقیالۀ طلول شلتقی
گتینویچ قلت ر د رد .یلن سلتان بلا وسلعتی معلادل 16/533
یهومتت متبا ( 1درصد ز ل وسعت یت ن) به عنو ن بیست و
دومین ستان شور ز ن ت پهناوری سلت .جمعیلت آن بت بلت
 347،763نفت بوده ه یملی ز سلتانهلای متتفلا شلور در
قهب رشته وه ز گت ست .همسایوان ین ستان ز شلمال و
شتق به ستان صفهان ،ز شمال غتبی بله سلتان لتسلتان ،ز
غتب به ستان خوزستان و ز جنوب به ستان هویهویه و بویت
حمد محدود میشلوند .شلمل  1بخلشهلای یلن سلتان ر
هتچه بهتت به نمایش میگذ رد .یلن سلتان بله  6شهتسلتان:
شهت تد (مت لز سلتان) ،ردل ،بلتوجن ،فارسلان ،وهتنل و
لتدگان 17 ،بخش 26 ،شهت و  33دهستان تاسیا شده ست.
رتفا شهت تد (مت ز سلتان) ز سلطح دریلا بله  2161متلت
میرسد ه تاتیباً متتین رتفا ر در ملد ر جغت فیلایی خلود
در ین قسمت د رد ،هت چه بله طلتا شلتق منطاله حت لت
نیا ،رتفا منطاه اهش مییابد.
روش تحقیق
د دهها و طاعا ماالۀ حاضلت مبتنلی بلت طاعلا سلازمان
ناشهبتد ری تحلت  shape fileو آملار و طاعلا دریلافتی ز
مت ز آمار یت ن در سال  1335ست ه پلس ز جملاآوری و
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متتبسازی د ده ها ،محاق بتد قد م به آمادهسازی معیارهلا و
زیتمعیارهای موجود بت ی به دسلت آوردن مملانهلای یملن
لللتده سلللت .پلللس ز آن ،بلللا سلللتفاده ز روش فلللازی-
سهسههمت تبی ( )FAHPو تهیلۀ پتسلشنامله و ن تخلو هی ز
خبتگللان ،ماللادیت رزش هللت یللک ز معیارهللا و زیتمعیارهللا
مشخص و وزن نهلایی محاسلبه شلده و در نتهلا ،بلا تت یلب
ناشههای تمامی معیارها ناشۀ مناطق یملن در بت بلت سلیاب
به دست آمده سلت .در د مله ،ناشلههلای آبت هلههلا ،ر ههلا،
اربتی ر ضی ،لندفتم ،مدل رقومی رتفاعی ،شیب و بلارش در
ستان چهارمحال و بختیاری نمایش د ده شده سلت .بله یلن
من ور ،با ستفاده ز ناشۀ مدل رقومی رتفاعی منطاه و فایلل
رودخانهها قد م به ستخت آبت هههلای سلتان چهارمحلال و

در شمل  3اربتی ر ضلی موجلود در سلتان نملایش
د ده شده ست.
در شمل  4ناشۀ لندفتم ستان بلا توجله بله طاعلا
گتفتهشده نشان د ده شده ست.
ناشۀ مدل رقومی رتفلاعی منطاله له بلت سلا آن
ناشههای آبت ههها و شیب بهدست آمده ست ،در شلمل 5
نشان د ده شده ست.
با ستفاده ز ناشۀ مدل رقومی رتفاعی منطاله ،قلد م
به محاسبۀ شیب ستان با مک نتم فز ر  GISشده ست.
ناشۀ بارش ستان با ستفاده ز بیشتتین بارش سالیانه
در هت یستواه و با ستفاده ز تمنیک درونیلابی  IDWبله
دست آمده ست (شمل .)7

بختیاری تده ه در شمل  2نمایش د ده شده ست.

شکل  .1نقشۀ بخشهای مختﻠف محدودۀ مطالعهشده

شکل  .1نقشۀ آبراههها و راههای استان چهارمحال و بختیاری
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شکل  .3نقشۀ کاربری اراضی استان چهارمحال و بختیاری

شکل  .0نقشۀ لندفرم استان چهارمحال و بختیاری

شکل  .5نقشۀ مدل رقومی ارتفاعی استان چهارمحال و بختیاری
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شکل  .6نقشۀ شیب استان چهارمحال و بختیاری

شکل  .1نقشۀ بارش استان چهارمحال و بختیاری

روش  IDWدرونیللابی یللک پللار متت مفللل رتفللا در
مناطای ست ه نمونهبتد ری نشده ست .ین ار با توجله
به نااط همسایه و با میانوینگیتی ز نالاط نمونله له در
همسایوی هت ناطۀ مجهول قت ر د رد ،نجلام ملیشلود .در
روش  IDWفتض ما بلت یلن سلت له تل ثیت هلت پدیلده
متناسب با تو نی ز معمو فاصهۀ آن ست .بنابت ین ،تل ثیت
پدیدۀ مورد ن ت با فز یش فاصهه ،اهش مییابلد و هتچله
ین عدد وچکتت باشد ،ت ثیت فاصهه بتد شته ملیشلود .ز
بز رهلای درونیلابی ( IDWوزنلی بلا فاصلهۀ معملو ) و
Splineبه عنو ن روشهای درونیابی قطعی یاد ملیشلود،
زیت آنها مستایا بت سا ماادیت ند زهگیتیشلدۀ طلت ا
یا بت سا فتمولهای ریاضی مشخصشده ی هسلتند له
صاا بودن سطح حاصل ر تعیین می ننلد .پلس ز آنمله
طاعا ولیۀ تهیه شد ،باید ناشۀ تلابا فلازی هلت یلک ز
معیارها نیز آماده شود .به ین من ور ،بتد ناشۀ تابا فازی

فاصهه ز آبت هههای ستان شیده شده ه در شلمل  8بله
نمللایش درآمللده سللت .بللا توجلله بلله ینملله در نزدیم لی
رودخانهها حتمال وقو سیاب بیشلتت سلت ،بلت ی تلابا
فازی معیلار فاصلهه ز آبت هلههلا ز تلابا خطلی ()Linear
ستفاده شده ست و رودخانهها عدد  1ه بیشلتتین علدد
ست و بیشتتین خطت ر د رد ،به خود میپذیتد.
در گام بعدی ،قد م به فازیسلازی و رسلا تلابا فلازی
فاصهه ز ر ههای ستان شده ست .به ین من ور نیز ز تابا
مفبلت آن در
خطی ستفاده شده ست ،ولی به دلیلل
دستتسی به ممانهای یملن ،ز تلابا خطلی منفلی بلت ی
مفبلت در
فازیسازی ین معیار سلتفاده شلده سلت.
ین پار متت به ین معنا ست ه هتچادر به ر ههای صلهی
ستان نزدیکتت باشیا ،عدد فازی وچکتتی به آن ناطله
د ده شده و با دور شلدن ز ر ههلا ،علدد فلازی بله علدد 1
نزدیک میشود (شمل .)3
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شکل  .8نقشۀ تابع فازی فاصﻠه از آبراهههای استان چهارمحال و بختیاری

شکل  .1نقشۀ تابع فازی فاصﻠه از راههای استان چهارمحال و بختیاری

در متحهۀ بعد ،نوبت به فازیسازی اربتی ر ضی ست
ه ین فازیسازی بلا سلتفاده ز علد د بلهدسلتآملده ز
پتسش ز خبتگان و میانوینگیلتی دیلدگاههلای آنهلا بله
دست آمده ست (شمل .)11
در گام بعدی باز ها با ستفاده ز ن ت خبتگلان میلز ن
فازیسازی هت یک ز شاخههلای لنلدفتم محاسلبه شلده و
ناشۀ آن تهیه شده ست (شمل .)11
در ین متحهه قد م به محاسبۀ ناشۀ تابا فلازی ملدل
رقومی رتفاعی ستان چهارمحال و بختیاری شده ست .بله
ین من ور و با توجه به مطالعا پیشین میتو ن بیان تد
ه فز یش رتفا موجب فز یش سیلخیزی میشود و ین

فز یش تاتیباً ز ر بطه ی خطی پیتوی ملی نلد ،بنلابت ین
بت ی فازیسازی ین پار متت ز تابا خطی مستایا ستفاده
شده ست (شمل .)12
در متحهۀ بعدی ،به فلازیسلازی ناشلۀ شلیب سلتان
پتد خته شده و با در ن لت گلتفتن یلن نمتله له فلز یش
شیب موجب فز یش سیلخیزی ملیشلود ،ز تلابا خطلی
بت ی فازیسازی ین ناشه ستفاده شده ست (شمل .)13
بت ی تهیۀ آختین معیار ،ناشۀ بارش ستان بترسی شلده و
به ین من ور ،بت ی فازیسازی ین ناشه و خطی نبلودن آن و
در ن ت گتفتن مطالعا پیشین صور پذیتفتله ز تلابا Large
بت ی فلازیسلازی آن بهلته گتفتله شلده سلت (شلمل .)14
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شکل  .11نقشۀ تابع فازی کاربری اراضی استان چهارمحال و بختیاری

شکل  .11نقشۀ تابع فازی لندفرم استان چهارمحال و بختیاری

شکل  .11نقشۀ تابع فازی مدل رقومی ارتفاعی استان چهارمحال و بختیاری
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شکل  .13نقشۀ تابع فازی شیب استان چهارمحال و بختیاری

شکل  .10نقشۀ تابع فازی بارش استان چهارمحال و بختیاری
محاسبات روش AHP

روش حاضت مبتنی بت شش متحهه ست؛ در متحهۀ نخست
پتسشنامۀ محاقساخته تهیله و تلدوین شلده و رو یلی آن
مورد سنجش قت ر گتفته ست .در متحهۀ دوم بله سلنجش
ماادیت بت سا ماایسه های زوجی در پنج طیل (بت بلت و
مساوی ،ا تا متوسط ،متوسط ،متوسلط تلا زیلاد ،خیهلی
زیاد) پتد خته شلده و در متحهلۀ سلوم توزیلا پتسشلنامه
صور پذیتفته و نتایج حاصهه مورد سلنجش و آملارگیتی

دقیق قت ر گتفلت .در متحهلۀ چهلارم محالق بله محاسلبۀ
ماتتیس  Sبت ی هت یک ز سطتهای ماتتیس ماایسۀ زوجی
بت سا فتمول یل پتد خته ست.
در ر بطۀ یادشده M ،عد د فلازی مفهفلی د خلل ملاتتیس
ماایسللههللای زوجلی هسللتند .در حایاللت ،هنوللام محاسللبۀ
ماتتیس  ،Sهت یک ز جز ی عد د فازی ر ن یتبهن یلت جملا
میزنیا و در معمو فازی مجمو ل ضتب می نلیا .یلن
متحهه شلبیه محاسلبۀ وزنهلای نتملالشلده در روش AHP
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معمولی ،ولی با عد د فلازی سلت .متحهلۀ پلنجا ز محاسلبه
ختصاص به محاسبۀ درجه بزرگی Sها نسبت به همدیوت د رد
ه ز فتمول  1بت ی دستیابی به آن محاق بهته بتده ست.

()1

پس ز دستیابی به نتلایج در متحهلۀ ششلا ،نوبلت بله
محاسبۀ وزن معیارها و گزینهها در ملاتتیسهلای ماایسلۀ
زوجی میرسد .ین بخش ز فتمول  2تبعیت می ند.
()2

در نهایلللت ،در متحهللۀ هفلللتا محالللق بلللتد ر وزن
بهدستآمده ز متحهۀ قبل ه نتمال نشده بود ،ر نتماالیز
تده تا بتد ر وزن نهایی ه هدا نهایی ملا ز محاسلبا
فللازی سللت ،حاصللل شللود .درخللور یللادآوری سللت لله
جدولهای یل ز پتسشنامه های طت حی شده بت سلا
دیدگاههای  21نفت ز نخبوان طت حی شده ه شش نفلت
ز د وطهبان خانا و باقی  14نفت متد بوده ند .در ر بطه بلا
مدرک تحصیهی یشان نیز می تو ن بیان لتد له  5نفلت
د ر ی مدرک لیسانس 3 ،نفت د ر ی مدرک فوق لیسلانس
و شش نفت د ر ی مدرک د تتی بوده ند .در ین بین12 ،
نفت ساباۀ اری بین  11تا  21سلال د شلته نلد ،دو نفلت
بیش ز  21سال ساباۀ اری د شته ند و  5نفت بین  5تلا
 11سال ساباه د شته و یک نفت متلت ز  5سلال سلاباه
د شته ست.

شکل  .15جنسیت داوطﻠبان
اولویتها
همیت یمسان
یمسان تا نسبتاً مهاتت
نسبتاً مهاتت
نسبتاً مهاتت تا همیت زیاد
همیت زیاد
همیت زیاد تا بسیار زیاد
همیت بسیار زیاد
بسیار زیاد تا اماً مهاتت
اماً مهاتت

1
2
3
4
5
6
7
8
3

حد پایین ()L
1
1
2
3
4
5
6
7
8

شکل  .16چگونگی امتیاز دادن به اولویتها

معادل فازی اولویتها
حد وسط ()M
1
2
3
4
5
6
7
8
3

حد باال ()U
1
3
4
5
6
7
8
3
11
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شکل  .11مدرک تحصیﻠی داوطﻠبان

شکل  .18سابقۀ کاری داوطﻠبان

توپوگت فی و هیدرو قهیا محدودۀ مطالعه شده مورد سنجش
قت ر گتفته ست.
و در نهایت ،با ستفاده ز رو بط  FAHPماادیت وزن هت
معیار و زیتمعیار در جدول  4مشخص شد.

جدول ها و شمل های پیوست یل بهتتتیب مت حلل ر
به نمایش میگذ رد.
در جدول  1رزشگذ ری فلازی هملۀ معیارهلا ر ئله شلده
ست.
در جلللدولهلللای  2و 3رزشگلللذ ری زیتمعیارهلللای

جدول  .1ارزشگذاری فازی معیارها
جاده (دسترسی)
2
2
1
1

3
3
1
1

1
1
1
1

پوشش زمین (کاربری اراضی)
3
3
1
1

1
1
1
1

2
2
1
1

هیدرواقﻠیم
1
1
1
1

1
1
1.5
1.5

توپوگرافی
1
1
1.3
1.3

1
1
1.5
1.5

1
1
1
1

عناوین
توپوگت فی
هیدرو قهیا
پوشش زمین ( اربتی ر ضی)
جاده (دستتسی)

1
1
1.3
1.3

جدول  .1ارزشگذاری فازی زیرمعیارها توپوگرافی
لندفرم
1
1
1

شیب
1.33
1
1

1.5
1
1

1
1
1

مدل رقومی ارتفاع
1.33
1
1

1.5
1
1

1
3
3

1
2
2

عناوین
1
1
1

مدل رقومی رتفا
شیب
لندفتم

جدول  .3ارزشگذاری فازی زیرمعیارهای هیدرواقﻠیم
بارش
3
1

2
1

فاصﻠه از رودخانه
1
1

1
1

1
1.5

عناوین
1
1.33

فاصهه ز رودخانه
بارش
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جدول  .0مقادیر وزنی هر معیار و زیرمعیار
وزن نهایی

زیرمعیار

1.163
1.142
1.142
1.241
1.117
1.154
1.154

مدل رقومی رتفا
شیب
لندفتم
فاصهه ز رودخانه
بارش
اربتی ر ضی
فاصهه ز جاده

یافتهها
ناشۀ مناطق یمن در بت بلت سلیاب سلتان چهارمحلال و
بختیاری بت سا روش  FAHPبهدست آمده ست .شایان
یادآوری ست محاق به عهل سلهولت بهلتهگیلتی ،تحهیلل
آسللان و للاربتدی و قابللل تعم لیا بللودن ز ی لن روش در
پللژوهش حاضللت بهللته بللتده سللت .همچنللین ،یمللی ز
سیستا های جلاما طت حلیشلده بلت ی تصلمیاگیلتی بلا
معیارهای چندگانه به شمار میآید ،زیت ین تمنیک ممان
فتموله تدن مسئهه ر بله صلور سهسلههمت تبلی فلت ها
آورده ست .همچنین ،معیارهای مخته ملی و یفلی ر
در ن ت گتفته و مملان تحهیلل حساسلیت روی معیارهلا و
زیتمعیارها ر د رد .هتچند ز معایب آن میتو ن به میز ن و

وزن معیار

معیار

1.346

توپوگت فی

1.346

هیدرو قهیا

1.154
1.154

پوشش زمین
دستتسی

نیز مشخص ست ،شهت تد متتین میلز ن خطتپلذیتی ر
در بللین شهتسللتانهللای سللتان در ختیللار د رد .بللت ی
شهتستان بتوجن قسمتهای شمالی و شمال شتقی ستان
یمنتتین ممانها در شهتسلتان سلت .همچنلین ،هملین
روند در شهتستان ردل نیز قابل یادآوری سلت و شلمال و
شمال شتق ین شهتستان یملنتلتین قسلمتهلای آن ر
تشمیل میدهد .بلت ی شهتسلتان وهتنل قسلمتهلای
مت للزی آن و جنللوب آن ز یمنللی بیشللتتی نسللبت بلله
قسمتهای شمالی شهتستان بتخلورد رنلد .در شهتسلتان
شهت تد قسمتهای شتقی ین شهتستان یمنتتین نالاط
ر تشمیل د ده و بت ی لتدگلان قسلمتهلای شلمالی یلن
شهتستان یمنتتین قسمتها هستند.

درصد خطای پژوهشوت شاره تد ،همانطور ه در شلمل

شکل  .11نقشۀ مناطق ایمن در برابر سیالب استان چهارمحال و بختیاری
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شکل  .11اولویت محل اسکان بر اساس دهستان

بحث
لوللوی مناسللب بللت ی تخهی له در حادث لۀ س لیاب شناسللایی
ممانهایی با سیلپذیتی ا و دستتسی به ین ممانهلا قبلل

ز وقو حادثه ست ه آملادگی بلت ی بتخلورد مناسلب ر در
ختیار فت د قت ر میدهد .به ین من ور ،بایلد تلا سلیلخیلزی
منللاطق مللدلسللازیشللده و بللا تت یللب پار متتهللای آن بللا

101

پار متتهای سهولت دستتسی به ممانهای مورد ن لت بهتلتین
ممانها بت ی تخهیه و سلمان موقلت نتخلاب شلود .بنلابت ین،
بتد معیارها شناسایی شده و با توجه به ینمه تو ن معیارهلای
مخته ر با یمدیوت رتباط د د قد م به فازیسازی آنهلا شلده
ست .بت ی به دست آوردن سیلخیزی منطاله ز پار متتهلای
نزدیمی به رودخانهها ،اربتی ر ضلی ،لنلدفتم ،ملدل رقلومی
رتفاعی ،شیب و بارش ستفاده شده ست .بهطبا ،بلا فلز یش
بارش حتمال سیلخیزی فز یش پید می ند ،ما ین فز یش
به صور خطی صلور نملیپلذیتد .بنلابت ین ،بلا سلتفاده ز
رو بط دیوتی بت ی فازیسازی ین پار متت ستفاده شده سلت.
یمی دیوت ز پار متتها ،نزدیمی به رودخانه ست ه هتچله بله
رودخانه نزدیکتت شویا حتمال سیلخیزی بیشتت ملیشلود.
بنابت ین ،بت ی بیبعدسازی ین پار متت ز روش خطلی سلتفاده
شده ست .اربتی ر ضی یمی دیولت ز عو ملل تل ثیتگلذ ر در
سیاب ست ه هت چادر میز ن پوشش گیاهی در منطاله ی
بیشتت باشد ،خطت سیلپذیتی متتی د رد .با توجه بله ینمله
فز یش رتفا موجب فز یش سلیلخیلزی ملیشلود ز ملدل
رقومی رتفاعی ستان چهارمحال و بختیاری ستفاده ه بلت ی
فازیسازی آن نیلز ز رو بلط خطلی سلتفاده شلده سلت .در
متحهۀ بعدی ناشۀ شیب ستان بترسلی شلده له بلا در ن لت
گتفتن ین نمته ه فز یش شیب موجب فز یش سیلخیلزی
میشود ز تابا خطی بلت ی فلازیسلازی یلن ناشله سلتفادۀ
آختین پار متت در سیلخیز ناشۀ لندفتم بوده ست.
در گام بعدی ،پار متت سهولت دستتسی به مملانهلای
مورد ن ت بترسی شده ست .به ین من ور ،ز نسبت فاصهه
به ر ههای ستان ستفاده شده سلت .در یلن متحهله بایلد
ناشۀ سیلخیزی بلا ناشلۀ فاصلهه ز ر ههلا تت یلب شلود.
هتچه فاصهه ز ر ههای صهی متت باشد سهولت دستتسلی
فز یش پید می ند .بنابت ین ،بت ی تت یلب یلن ناشله بلا
ناشللههللای فللازیشللده بایللد ز تللابا خط لی منف لی بللت ی
فازیسازی ین معیار ستفاده شود .ین موضلو بیلانوت آن
ست ه هتچادر به ر ههای صهی نزدیکتت باشلیا ،مالد ر
عدد فازی متناظت با آن عدد وچکتتی خو هد بود له بلا
تت یب ناشۀ پار متتهای سیلخیزی و بلا سلتفاده ز روش
 FAHPهتچادر وزن مجملو متلت باشلد ،مملان یمنلی
بیشتتی در بت بت سیاب خو هلد د شلت له ملیتلو ن بلا
شناسایی ین مناطق قلد م بله بتناملهریلزی بلت ی تخهیلۀ
مناسب در حادثۀ سیاب تد.
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در د مه ،با توجه به هت شهتسلتان موجلود در سلتان،
منطاه ی در دهستان به عنو ن ممان یمن شناسایی شلده
ست .در گام بعدی ،بت ی دقیقتت شدن محل ممان یملن،
باید با بازدیدهای مید نی در هت دهستان به صلور دقیلق
مشخص شود .بنابت ین ،با توجه بله ر ههلای موجلود بلت ی
رسیدن به ممان مشخص شده قد م به فت ها تدن شت یط
ز جمهه یجاد ر ههای دستتسی مناسب بلت ی رسلیدن بله
ممان یمن و یا بهبود شت یط موجود بترسی شود .با توجله
به قت رگیتی هت منطاه ه نیاز به تخهیۀ آن سلت ،نسلبت
به نتخاب وتاهتتین زمان بت ی رسلیدن بله مملان یملن
لحاظ میشود.
ناشۀ مناطق یمن در بت بلت سلیاب سلتان چهارمحلال و
بختیاری بت سا روش  FAHPبه دست آمده ست .بت سا
ناشههای بهدستآمده و با توجه به یمن بودن مناطق مخته
در هت یک ز شهتستانهلای سلتان قلد م بله ولویلتبنلدی
مناطق یمن در هت شهتستان بت سلا دهسلتانهلای سلتان
شده ست .به طور هلی ،ملیتلو ن بیلان لتد له شلهت تد
متتین میز ن خطتپذیتی ر در بین شهتستانهای ستان در
ختیار د رد .در ین شهتستان قسمتهای شتقی د ر ی یمنلی
بیشتت با پوشش گیاهی متتا زیاد و متوسط ،و در غتب نیلز بلا
پوشش سنوی ،مخزن و سد و آببنلد ن له یمنلی متلتی
د رند .بنابت ین ،دو دهستان سامان و هوره وضعیت مناسلبی ز
ن ت سمان موقت در بین هیۀ دهسلتانهلای شلهت شلهت تد
بتخورد رند .به ین تتتیب ،میتو ن گفت ه بلت ی شهتسلتان
بتوجن دهستان حومه یمنتتین مملان در شهتسلتان سلت،
چت ه پوشش گیاهی آن ز متتا با پوشش متوسط و مخهوط
زر عت آب و دیا ست .بت ی شهتستان وهتن قسلمتهلای
مت زی و جنوب آن یمنی بیشلتتی نسلبت بله قسلمتهلای
شمالی شهتستان د رد .ولی در مجمو دهسلتان دشلتزریلن
بهتتین منطاه بت ی سمان موقت بوده ،چت ه در آن منطاله
پوشش گیاهی ز مت تا نبوه و متوسط بتخورد ر و لاربتی آن
در محدودۀ شهتی ست .همچنین ،در قسمتهلای شلمالی و
غتبی ین شهتستان جنول با تا پوشلش متوسلط و لا بله
همت ه هور و تاالب قت ر گتفته ست .بت ی شهتسلتان ردل هلت
چند دو دهستان میزد سفهی و عهیا قت ر گتفتله نلد ،وللی بلا
توجه به نزدیک بودن دهستان دشت زرین به ین منطاه بهتت
ست بت ی ین شهتستان نیز محل سلمان در یلن منطاله در
ن ت گتفته شود .بت ی شهتسلتان لتدگلان له دهسلتان ملنج
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،د ر ی منطالله یمللن در بللین دهسللتانهللای آن شللهت سللت
پوشش گیاهی جنول نبوه و متوسط و در قسمتهای جنلوبی
 در.ه یمنی متتی د رد ز هور و تاالب تشمیل شلده سلت
 ولویت ستفاده ز هت ممان بت سا وتاهتلتین زملان،نهایت
.رسیدن به منطاۀ یمن خو هد بود
نتیجهگیری
 سعی بت آن بود ه ر هی بت ی حفظ جان،در تحایق حاضت
.فت د حادثهدیده یک منطاه در مو قا ضطت ری ر ئه شلود
 شلت یطی ر در یلک منطاله یجلاد،گاهی وقلا حلو دث
می نند ه هیچ سلتت تژی ی پاسلخگلوی نیازهلای فلت د
حادثهدیده نیست؛ بنابت ین تخهیۀ منطاه تنها ر ه مک بله
 در مطالعۀ حاضت بتد دبیا، به ین من ور.ین فت د ست
تحایق شامل متوری بت مطالعا پیشلین نجلامشلده روی
 تصلمیاگیلتی چنلدمعیاره،تخهیۀ ضلطت ری و همچنلین
 مدل و موقعیت فعهی منطاه، پس ز آن.مطالعه شده ست
 مبانی تصمیاگیتی چنلدمعیاره نیلز،بترسی شده و سپس
 بلا توجله بله ینمله سیسلتا طاعلا.نجام شلده سلت
) ز قابهیللتهللا و تو نللاییهللای زیللادیGIS( جغت فیللایی
 ز ین بز ر ملیتلو ن در بتناملهریلزیهلا و،بتخورد ر ست
 شهت.طت ریزیهای شهتسازی به طور گستتده بهته گتفت
و شبمۀ رتباطی آن نیاز به بتنامهریلزی و ملدیتیت روز نله
د رد ه باید با در ن ت گتفتن تملام شلت یط موجلود بلت ی
 بلا، بنلابت ین.شهت بتنامۀ متناسب با نیاز شهت ر ر ئله لتد
مک گتفتن ز سیسلتا طاعلا جغت فیلایی ناشلههلای
 ملدل رقلومی، لنلدفتم، لاربتی ر ضلی، ر ههلا،آبت هههلا
 شیب و بارش در ستان چهارمحال و بختیاری ه،رتفاعی
به عنو ن شاخصهای ت ثیتگذ ر بت نتخلاب بهتلتین گزینله
 در. ملورد سلتفاده قلت ر گتفتله نلد،در ن ت گتفته شده ند
 با توجه به ناشههلای سلیلپلذیتی و بلا سلتفاده ز،د مه
) بهتلتین ناطلۀAHP( روش تحهیل فت یند سهسههمت تبلی
یمن بت ی هت یک ز شهتستانهلا بله دسلت آملد و نالاط
.یمن در محل مشخص شدند
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